
Pøt Mølle løb 2017.  

Bæver/Mikro og Ulve/Mini. 

 
Referat fra møde med spejderledere 10. januar 2017 kl. 19:00 i Spejdercenter Engedal i Hammel. 
 
Mødedeltagere: 

KFUM Hammel:  Kristina Willumsen  
 Marianne Otte  
DDS Hammel:  Peter Bo Jørgensen  
KFUM Thorsø:  Lise Jefsen  
 Alise Tove  

SGG Hammel:  Jytte Kronvold  
Hans Jensen  
Leif Vestergaard Nielsen (referent) 

 

 
KFUM Ulstrup var også inviteret til mødet, men havde meldt afbud. 
DDS Laurbjerg har ikke reageret på invitationen til mødet. 

 
Jytte bød velkommen og oplyste, at mødets formål var at få ideer fra korpsene til det kommende 
løb. Endvidere at få oplyst de nuværende medlemstal af hensyn til den videre planlægning. 
 
Løbets emne er: Robin Hood på nye eventyr. 
 
Jytte har orienteret cykelklubben om løbstidspunkt og løbsrute. 
 
Der var enighed om, at der ikke skal være en postopgave med at lave en snare til at fange dyr. 
 
Udklædning: Spejderne opfordres til en eller anden udklædning f. eks. hat eller kappe. 
 
Forældreløb. 
Emnet blev grundig debatteret. Der var enighed om, at der ikke skal afholdes forældreløb.  
 
Forældre, der er tidligere spejdere, opfordres til at stå på posterne som dommere. ”Ikke tidligere 
spejderforældre ” er også velkomne. 
 
Der efterlyses fra korpsene ideer til lege med deltagelse af spejdere og forældre i tidsrummet 
mellem løbets afslutning og præmieuddelingen. Henvendelse herom til Jytte Kronvold. 
 
Deltagerantal (nuværende antal medlemmer): 
 
KFUM Hammel 
15 Bævere i 2 patruljer 
Ca. 30 Ulve i 6 patruljer 
 
DDS Hammel 
15-20 Mikroer i 3-4 patruljer 
10 Minier i 2 patruljer 
 
KFUM Ulstrup  
?? Bævere  
?? Ulve   
 

KFUM Thorsø 
5 Bævere i 1 patrulje 
30 Ulve i 4-5 patruljer 
 
Bævere/Mikro i alt ca. 40 spejdere svarende 
til ca. 7 patruljer. 
 
Ulve/Mini i alt 70 spejdere svarende til ca. 10 
patruljer. 
 
Endvidere et antal spejdere fra KFUM 
Ulstrup. 

 



 
Hvis det er muligt, bør en patrulje ikke bestå af mere end 4-5 spejdere af hensyn til opgaveløsning 
og uro på posterne. 
 
Kagebord: 
Vi skal fortsat have kagebord efter løbets afslutning. I den skriftlige invitation til spejderne i 
februar 2017 om løbet omtales dette. 
 
I år bliver der dækket op uden for huset under taget. Jytte kontakter Kirsten Mørk Jensen om 
arrangementet. 
 
Bål: 
DDS (Peter Bo) sørger for bål på bålpladsen på engen. Skal være klar inden kl. 13:00. 
  
Indbydelse til korpsene. 
Indbydelsen udsendes i første halvdel af februar. Alle har tidligere fået oplyst løbsdatoen. I 
indbydelsen omtales kagebagning, eventuel udklædning, foreløbig og endelig tilmeldingsfrist. 
Indbydelsen sendes pr. mail som en word-fil, så korpsene kan lave tilføjelser om praktiske 
oplysninger. 
 
Foreløbig tilmelding: 
Inden påske. Sendes pr. mail til Jytte Kronvold. Antal spejdere og patruljer med patruljenavne 
oplyses. Der oplyses endvidere det antal ledere, der kan stå på post. 
 
Endelig tilmelding. 
25. april 2017 er absolut seneste frist. 
 
Morgensamling kl. 9:00. 
Når flagene er hejst, synger de 2 korps 2 små sange hver (samlet tidsforbrug ca. 10 min.). Det 
bliver i alt 5 sange inkl. flagsangen. 
 
Diverse. 
Udsendelse af referater og anden information. (Tilføjet af referenten). 
Sendes til korpsene til de personer, som deltog i mødet. Disse personer må selv sørge for at sende 
information til andre relevante personer. Al kommunikation foregår pr. mail. 
 
Kontakt fra korpsene til Løbsudvalget. 
Alle henvendelser sendes til løbets koordinator Jytte Kronvold på mail: jkronvold@mail.dk 
 
Løbsudvalget sender mail til korpsene om behovet for ledermedhjælp på posterne. 
Løbsudvalget sørger for, at lederne på posterne får opgaver nok. 
 
Der er spejdere, som kun har været medlemmer i en kort periode. Der er også en del spejdere, 
som er ”ekstra aktive”. Gildets medlemmer orienteres herom. 
 
Ved præmieuddelingen må korpsene gerne anvende råb til de patruljer, der får overrakt præmier. 
Der afsluttes med ”Spejderbror” og ”Fra himlen er du faldet”. 

mailto:jkronvold@mail.dk

